Ditt medlemskap

- Dette bør du vite!

Medlemskap i Negotia
Alt du trenger å vite om medlemskapet!
Hvem kan bli medlem?
Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor,
det vil si alle virksomheter utenom stat og kommune.
Vi organiserer arbeidstakere på ulike nivåer, også ledende stillinger
innenfor blant annet disse yrkesområdene:
zz

Kontor/administrasjon

zz

IKT

zz

Økonomi

zz

Salg

zz

Kundeservice

zz

Markedsføring

zz

Lager

zz

Rådgivning

zz

Laboratorier

zz

Teknisk tegner/DAK-operatører
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Negotia har medlemmer innen de fleste bransjer i privat sektor.
Ta gjerne kontakt med info@negotia.no dersom du er usikker på din
bransje.

Hvor mye koster det?
Alltid oppdaterte kontingentpriser finner du på negotia.no.
Redusert stillingsprosent må dokumenteres skriftlig fra arbeidsgiver.
Kontingentsatser:
Stillingsprosent
Stillingsprosent
Stillingsprosent

0 - 50 %
51- 75 %
76-100 %

Kontakt oss dersom du har spørsmål.

50 % kontingent
75 % kontingent
100 % kontingent

Personlig medlemskap, hva betyr det?
At medlemskapet er personlig betyr blant annet at ditt medlemskap i
Negotia er helt uavhengig av arbeidsgiver. Alle endringer i ditt medlemskap er ditt ansvar. Eksempelvis bytte av arbeidsplass, endring av
kontaktinformasjon og øvrige endringer i arbeidssituasjonen.
Uavhengig av hvilken betalingsordning du velger å bruke, er du selv
ansvarlig for at kontingenten betales til riktig tid. Ønsker du å melde
deg ut, skal dette gjøres skriftlig.

Har jeg rett til fritak for medlemskontingent?
Sykemelding/foreldrepermisjon gir ikke grunnlag for fritak,
men du vil kunne søke om kontingentfritak på følgende vilkår:
•

Arbeidsledighet: Når du har sendt inn vedtak fra NAV som
bekrefter dette eller har sendt kopi av meldekort for mottak av
dagpenger. Meldekort gir kun tre måneders fritak av gangen, derfor
anbefales det å sende vedtak, dersom dette foreligger. Det gis 		
kontingentfritak i inntil 12 måneder av gangen. Alle sidene i		
vedtaket må sendes inn.

•

Arbeidsledighet etter oppsigelse: Når du har sendt inn vedtak fra
NAV som bekrefter dette. Hvis du mottar etterlønn (sluttpakke) er
dette å betrakte som lønn og gir ikke fritak før det foreligger et
vedtak fra NAV om arbeidsledighet. Alle sidene i vedtaket må
sendes inn.

•

Permittering: Når du har sendt inn bekreftelse fra arbeidsgiver
og vedtak om dagpenger under permittering fra NAV.

•

Arbeidsavklaringspenger (AAP): Når du har sendt inn vedtak
fra NAV som bekrefter at du mottar AAP. Kontingentfritak gis for
perioden beskrevet i vedtaket, dog maksimalt i 12 måneder av
gangen.					

•

Ufør: Når du har sendt inn vedtak fra NAV som dokumenterer
hel eller delvis uførhet, vil du kunne få redusert kontingent ihht.
beskrivelsen i vedtaket.

•

Permisjon uten lønn: Når du har sendt inn bekreftelse fra
arbeidsgiver som beskriver start- og sluttdato for permisjonen.
(Gjelder ikke for permisjon der du skal ha lønnet arbeid annet sted
under permisjonsperioden eller mottar sykepenger / har foreldrepermisjon).

•

Førstegangstjeneste: Avtjening av førstegangstjeneste i 		
Forsvaret gir kontingentfritak mot dokumentasjon.

•

Studenter, elever og lærlinger (SEL):
- Studenter som ikke har vært i arbeid, blir innvilget fritak for 		
hvert semester mot at det sendes inn studiebevis og kvittering 		
for betalt studieavgift for det aktuelle semesteret.
- Studenter som går ut i heltidsstudium med ulønnet permisjon
fra arbeidsgiver, registreres ikke som student hos Negotia under
permisjonstiden. Den ulønnede permisjonen, som bekreftes med
et spesifisert dokument fra arbeidsgiver, danner grunnlaget for 		
kontingentfritaket og man trenger ikke sende inn studiebevis så
lenge forholdet til arbeidsgiver opprettholdes.
- Studenter i arbeidsforhold gir ikke grunnlag for kontingent-		
fritak (se gjeldende satser for din stillingsprosent).
- Som skoleelev får du kontingentfritak så lenge du har 		
oppdatert bekreftelse på at du går i offentlig eller privat skole 		
(skolebevis). Skolebevis sendes ved innmelding.
- Som lærling får du kontingentfritak for hele lærlingperioden. 		
Send inn spesifisert lærlingkontrakt fra arbeidsgiver. 			
Ved avbrutt lærlingkontrakt, plikter du å melde dette til Negotia.
Ventedager /karensdager:
Ved permittering/oppsigelse dekker Negotia de tre virkedagene 		
du ikke får støtte fra arbeidsgiver eller det offentlige.
Forutsetningen er at det ikke er selvforskyldt. Før pengene
utbetales trenger vi «Melding om vedtak» fra NAV og kopi av
permitteringsvarselet/oppsigelsen fra arbeidsgiver. 			
For mer informasjon og søknadsskjema: negotia.no

Kan jeg sette medlemskapet på «vent»?
Negotia har ingen ordning for å fryse medlemskapet for en kortere
eller lengre periode. Som medlem må du selv ta stilling til om du vil
melde deg ut for perioden det er snakk om - og dermed starte med
tre måneders karantenetid ved ny innmelding. Alternativt betaler du
kontingenten i perioden og opprettholder kontinuiteten i medlemskapet
ditt.

Endring av kontaktinformasjon

Som medlem er du ansvarlig for at din kontaktinformasjon til enhver
tid er så godt oppdatert som mulig. Dette gjør du enklest ved å logge
deg inn på “Min side” under negotia.no. Du kan også sende den
oppdaterte informasjonen til: medlem@negotia.no

Betaling for medlemskapet
Du har flere valg når du skal betale medlemskontingenten:
•

Trekk i lønn: Med forbehold om at arbeidsgiver er villig til å delta i
ordningen.

•

Betaling med giro/avtalegiro: Hvis du vil benytte giro, velger du
dette ved registrering i innmeldingsskjemaet. Eventuell avtalegiro
setter medlemmet selv opp i sin nettbank etter mottatt faktura fra
Negotia. Følg instruksjonene i din Nettbank.

Personnummer
Skatteetaten bruker personnummer når innrapportert kontingent føres
til fradrag i det enkelte medlems selvangivelse. Gjensidige Forsikring
baserer sitt forhold til forsikringstakere gjennom medlemsfordelen hos
Negotia på personnummer. Dette er de to årsakene til at Negotia ber
om personnummer i innmeldingsskjemaet.

Skattemessig fradrag for medlemskontingenten.
Som medlem får du et skattefradrag for medlemskontingenten.
Se gjeldende satser på skatteetaten.no Så lenge personnummeret
ditt er registrert hos oss, vil fradraget komme automatisk på din
selvangivelse. Er du på trekk, rapporterer arbeidsgiver.
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Jeg blir pensjonist. Hva skjer med medlemskapet?

Når du ikke lenger er i arbeid, er du velkommen til å fortsette medlemskapet i Negotia som pensjonist. Blir du pensjonist fra fylte 67 år eller
senere, holder det at du ringer oss eller sender noen ord på epost til
medlem@negotia.no eller i posten. Du beholder alle medlemsfordeler
med unntak av grunnforsikring og juridisk bistand.
AFP-pensjonist/pensjonist fra fylte 62 år
Fra du fyller 62 år har du mulighet til å velge å stå som pensjonistmedlem i Negotia uten dokumentasjon fra verken NAV eller arbeidsgiver. Her gjelder i midlertid ufravikelige betingelser som du må ta
stilling til når du vurderer denne muligheten:
Har du valgt pensjonistmedlemskap, vil du ikke senere kunne 		
endre beslutningen og komme tilbake som fullt betalende medlem. Du
fraskriver deg dine muligheter til hjelp og bistand fra Negotia i forhold
til eventuelle konflikter med arbeidsgivere. Øvrige medlemsfordeler
beholder du på lik linje med andre medlemmer.
Betaling av pensjonistmedlemskapet
I starten av hvert år vil du motta et kontingentkrav tilsvarende en
oridinær måneds kontingent som gjelder for hele året.
Som pensjonistmedlem beholder du alle medlemsfordeler med unntak
av grunnforsikring (67 år) og juridisk bistand.

Grunnforsikring
Negotia har grunnforsikring/etterlattforsikring inkludert i sin medlemskontingent. Denne forsikringen utbetales til etterlatte om et medlem
skulle falle fra før utgangen av det året han/hun fyller 67 år. I disse
tilfellene kontakter de etterlatte Negotia eller sender inn skifte-/		
uskifteattest og kontonummer så snart som mulig.

Verving og vervepremiering
Verving kan kun gjøres av eksisterende
medlemmer i Negotia. Du mottar en
vervepremie som takk for innsatsen.
Verving av elever, studenter og lærlinger
kvalifiserer ikke til premiering.
For mer informasjon negotia.no

Inn
Hu
vær melding sk !
e fu
sskj
lls
e
at v
ervi tendig ma må
nge
utfy
god n skal v lt for
kjen
ære
t.

Utmelding
Hvis du vil melde deg ut av
Negotia, må dette gjøres skriftlig.
Benytt utmeldingsskjema som
du finner på vår hjemmeside under
medlemskap.
Det er ikke mulig å tilbakedatere en
utmelding. Utmeldingen registreres fra
den datoen utmeldingen er mottatt.
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Medlemskapet har ingen bindingstid, men i henhold til Negotia sine
vedtekter skal medlemskontingenten betales til og med utmeldingsmåneden.

(Sist oppdatert mai 2016)

Negotia
Lakkegata 23, 0187 Oslo
Postboks 9187 Grønland, 0134 Oslo
Servicetelefon: 815 58 100
Sentralbord:210 13 600
medlem@negotia.no
www.negotia.no

